
     Mithat
     Paşa'nın

            Zevra Gazetesi          
           Irak Basınının     
       Başlangıcı

Bağdat Valisi Mithat 
Paşa

Osmanlı İmparatorluğu'nun 
o dönemin vilayeti olan ve 
günümüz Irak’ın başkenti Bağdat 
olarak tanınan bölgede tarih 
Nisan 1869’u gösteriyordu. 
Mithat Paşa Avrupa’dan Bağdat’a 
Takiyüddin Paşanın yerine vali 
olarak atanır.

Bağdat vilayetine Avrupa’dan 
gelen Mithat Paşa’nın asıl 
görevi bölgede bazı reformların 
yapılmasıydı.

Dizayi: Bölgenin 
İstikrar ve 
Refahı Daha 
Fazla Sağlanacak

“Sayın Neçirvan 
Barzani Kürdistan 
Bölgesi Başkanı 
olarak seçildi ve 
yemin etti.” diyen 
Dizayi,  “Bütün 
Kürdistan halkı 
Kürt, Türkmen, 
Arap ve bütün din 
ve mezhepler için 
bir başlangıç olacak.” 
ifadelerinde bulundu.
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IRAK'ta
2020'DE

Korku Çıkarma 
Yöntemi (Fırçık)

İnsan Olma Sanatı-Yeni 
Kitap Çıktı

‘Türkmen bir Kürt 
Aşiretidir’

Bu sayıda Erbil'de ve Irak'ın 
birçok bölgesine de yayılan 

“korku çıkarma”, halk dilinde 
"Fırçık"tan bahsedeceğiz.  

Erbil'de yaşayan Muhammet Cevdet adlı 
Türkmen akademisyen ve yazar birkaç 

kitap yazıp okurlarıyla buluşturmayı 
başardı ve önemli bir kesimin ilgisini de 
çekti.

 Başımdan geçen bir 
olayı siz değerli okurlarla 

ve vicdan sahibi aklıselim 
insanlarla paylaşmak istiyorum. 

bir ilk
IKB Sayım Komisyonu: 2020 Sayımında milli ve din farklılığı olan oluşumların sayılarını 

belirlemeye çalışacağız

Irak Kürdistan Bölgesi İstatistik Komisyonu 
Başkanı Sirvan Muhammed, 2020 yılında 
Irak genelinde yapılması beklenen sayım ile 
ilgili, "Irak Hükümeti elektronik şekilde bir 
sayım yapmayı kararlaştırmış. Yani daha önce 
yapılanlardan farklı olacak." dedi. 

Sayımın emniyeti ve şeffaflığı açısından ise 
Muhammed, " Tabii ki bu elektronik sistemde 

daha farklı zorluklar bulunuyor. Örneğin bir 
sayım aletini bir bölgeye gönderdiğinizde 
ve ona gösterdiğiniz çerçevede abluka 
sistemini göstermiş ve numaralandırmayı da 
yapmışsınızdır." şeklinde açıklama yaptı. 

İstatistik Komisyonu Başkanı Sirvan 
Muhammed 2020’de yapılması planlanan 
sayımla ilgili Tba'nın sorularını yanıtladı.

IKBY'YE YENİ 
BAŞKAN VE YENİ 
BAŞBAKAN

Maruf: Bir 
bakanlıktan 

daha fazlasını 
istiyoruz

Türkmen Doktordan 
Üroloji Alanında Bir 

İlk: Anadolu 

Irak Kürdistan Bölgesi 
Yönetimi (IKBY) Parlamento 
seçimlerinin üzerinden 
9 ay geçmesinden sonra, 
parlamento 11 Haziran 
2019’da gerçekleştirdiği 
oturumda seçimlerde 45 
sandalye kazanan KDP’nin 
adayı 
olan Mesrur Barzani’yi
 yeni hükümet 
kabinesini oluşturmak
için seçiti. 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi mezunu Erbilli 
Türkmen hekim ve Üroloji 
Uzmanı Profesör Doktor Zübeyr 
Talat, dünya tıp tarihinde büyük 
bir başarıya imza attı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 
40 yıldır üroloji uzmanı olarak 
çalışan Prof. Dr. Zübeyr Talat,     
    ince bağırsaktan yapay mesane      
        geliştirerek üroloji alanında    
           bir ilki gerçekleştirdi.

Aşırı 
Sıcaklara 
Dikkat!..

1'de
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10'da 8'de
5'te
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IKB Sayım Komisyonu: 2020 Sayımında milli ve 
din farklılığı olan oluşumların sayılarını belirlemeye 
çalışacağız 

Irak Kürdistan Bölgesi İstatistik Komisyonu Başkanı 
Sirvan Muhammed, 2020 yılında Irak genelinde 
yapılması beklenen sayım ile ilgili, "Irak Hükümeti 
elektronik şekilde bir sayım yapmayı 
kararlaştırmış. Yani daha önce yapılanlardan 
farklı olacak." dedi. 

Sayımın emniyeti ve şeffaflığı açısından ise 
Muhammed, " Tabii ki bu elektronik sistemde 
daha farklı zorluklar bulunuyor. Örneğin bir 
sayım aletini bir bölgeye gönderdiğinizde 
ve ona gösterdiğiniz çerçevede abluka 
sistemini göstermiş ve numaralandırmayı da 
yapmışsınızdır." şeklinde açıklama yaptı. 

İstatistik Komisyonu Başkanı Sirvan 
Muhammed 2020’de yapılması planlanan 
sayımla ilgili Tba'nın sorularını yanıtladı.

2020 yılında Irak genelinde bir nüfus sayımı 
yapılması bekleniyor yani bu Irak Kürdistan 

Bölgesi'ni de kapsıyor demektir. Nasıl bir 
sayım olacak

Irak Hükümeti bu kez sayımın elektronik ortamda 
gerçekleşmesine karar verdi. Yani daha önce Irak'ta 
yapılan sayımlardan daha farklı bir yöntemle 
gerçekleşecek. Daha önceki sayımlarda bir günlüğüne 
sokağa çıkma yasağı ilan edilirdi ve o gün içerisinde 
sayım tamamlanırdı. Bu sayımın gerçekleşmesi için çok 
sayıda kişi görevlendirilirdi. Ancak bu kez tablet yoluyla 
gerçekleşecek ve birkaç gün sürecek. Yeni yönteme 
daha çok hakim olmak için 4-8 Mayıs tarihlerinde 
Mısır’a ziyaret düzenlendi. Söylemeye değer ki Mısır 
2017 yılında aynı elektronik sistemi kullanarak 94 
milyon kişiyi sayımdan geçirdi, şu anda ise bu rakam 98 
milyona yükselmiş. Söylemeliyim ki başarılı bir ziyaret 
oldu ve çok fazla bilgi elde ettik.

Önümüzdeki haftalarda ise Irak Merkez İstatistik 
Kurumu’ndan bir heyet Ürdün'e ziyaret gerçekleştirecek. 
Çünkü bu kurum anayasaya göre sayım sürecinin birinci 
sorumlusudur.  Biz de bu heyet içerisinde yer alacağız.

Ülkelerde sayımlar farklı yöntemlerle yapılıyor. 
Kimisi kağıt kimisi elektronik sistemle gerçekleştirir. 
Nitekim çok ilerleyen ülkelerde ise her vatandaşa bir 
vergi numarası atfedilir ve o numara üzerinden hem 
vatandaşın ekonomik durumu bilinir, hem bu tür 
sayımlar gerçekleştirilir. Doğruyu söylemek gerekirse 
biz o seviyeye henüz ulaşamadık. Bu ziyarette Ürdün'ün 
bu sayım sürecini nasıl gerçekleştirdiğini öğrenmek 
istiyoruz. Biz Irak'a uyarlanabilecek en iyi yöntemi 
hayata geçirmek istiyoruz, illaki Mısır veya Üdün gibi 
olması gerekmiyor.  

Irak'ta kabul görmeyen iki sayım 
gerçekleştirilmiş. Biri 1965 diğeri ise 1997, 

çünkü bu sayıma Erbil, Duhok ve Süleymaniye 
dahil edilmedi 

Önümüzdeki yıl yapılan sayımın önemi nedir

Biz Kürdistan Bölgesi olarak Irak'tan bir parçayız. 
Muhtemelen bizim için özel olarak bir önemi olmasın, 

ancak bu tür sayımlar ülke genelinde yapılmalıdır aksi 
halde genel bir sayım olarak kabul görmeyecek. 1997 
yılında Irak'ta bir sayım gerçekleşti ancak Kürdistan 
Bölgesi'ndeki 3 il ona dahil değildi. Çünkü o yıllarda 
Bölge, Irak idaresi içerisinde değildi. Bu nedenle o sayım 
kabul görmedi ve tanınmadı. Irak'ta kabul görmeyen ve 
tanınmayan iki sayımdan söz edebiliriz. Birincisi 1965 
sayımları, ikincisi ise daha önce sözünü ettiğim 1997 
sayımı. Çünkü Erbil, Duhok ve Süleymaniye bu sayıma 

dahil edilmedi.
Sayımlar 10 yılda bir yapılır ve yapılmasındaki amaç 
sadece ülkenin nüfusunu tespit etmek değildir, ülkede 
şehir sakinleri, köy sakinleri, oluşumlar ve ülkenin genel 
durumunu tespit etmektir. Hiçbir istatistik süreçte, 
sayım kadar net bilgiler elde edilemez. Örneğin siz bir 
kasabada kaç kişinin yaşadığını, kaçının erkek, kaçının 
kadın olduğunu, iktisadi, sosyal, sağlık durumlarını 
öğrenmek, hatta müstakil, ev veya apartman dairesi, 
dükkan gibi konularda her detayı elde etmek için sayım 
kaçınılmazdır.  Sayımlarda aynı zamanda insanların 
nerelerde yaşadıkları hakkında da bilgiler elde edeceğiz. 
Evi nasıl yapılmış, hangi sene yapılmış, kaç odası 
var vs... Bu gibi detaylar ülkenizde halkın refahı ve 
insanların yaşam biçimi, ülkenin gerçek sahada ne 
düzeyde olduğunu gösterir.  
Sayım yapıldığında çadırlar bile o sayıma dahil edilir 
yani göçebe hayatı yaşayanları bile içine alır. İkincisi 
sayım yapmak için daha geniş ve ince işlenen bir veri 
toplama çerçevesi oluşturulması gerekiyor. Biz 2009 
yılında sayım için bir hazırlık yaptık ve bu çerçeveyi 
oluşturduk nitekim sayımı gerçekleştiremedik. Aynı 
çerçeve tüm alanda 10 yıl sonra kullanılır. 

1987 yılından beri Irak'ta “yok bu kadar, yok şu kadar 
artış yaşanmış, nüfus bu kadar” diye tahminlerde 
bulunuyoruz, nitekim azalmalar da çok. Çünkü Irak'ın 
yaşadığı farklı durumlardan dolayı insanlar göçe maruz 
kaldı, hayatını farklı olaylarda yitirenler oldu. Bu kadar 
savaş ve çatışmalar yaşandı, kimisinin yeri yurdu hala 
belli değil. 

Kürdistan Bölgesi’nin her dört ilindeki nüfus 
oranı 2019 yılının sonuna kadar toplam 6 

milyon 33 bin kişi sayısına ulaşacaktır

Irak ve ayrıca Irak Kürdistan Bölgesi nüfusu 
ne kadardır ve hangi yöntem göz önünde 

bulundurularak cevaplanabilir

Açıkçası bu sayılar sadece tahminle cevaplanıyor ve 
tahminler de gerçeği yansıtıyor çünkü daha önce 
bahsettiğim 2009 yılında yapılan o çerçeve yönteminden 
yola çıkarak tahmin yürütülüyor. O yıl "Abluka ve 
Numaralandırma" yöntemi uygulandı. Bu yöntem, 
nüfusta ayrıca kadın erkek oranını elde etmemizi 
sağladı. Daha sonraki süreçte ise bu çerçeve içerisinde 
yer alan bebek ölümleri ve diğer sosyal yaşantıdaki okul 

kayıtları gibi hareketlilikleri göz önünde bulundurduk. 
Böylece 2009 yılından sonra nüfus gelişmesini tahmin 
edebildik. Eğer Kürdistan Bölgesi nüfusunu 2009 yılında 
elde edilen bilgiler doğrultusunda tahmin etmemiz 
gerekirse 2019 yılının sonuna kadar her 4 ili içerisine 
alarak, 6 milyon 33 bin kişi olarak tahmin edebiliriz. 

Bölge’de 250 bin sığınmacı ve 811 bin
 göçmen var

Yukarıda verdiğim rakam göçmen ve 
sığınmacıları içerisine almıyor. Söylemeliyim ki 
UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği) raporuna göre 2019 yılında bölgeye 
sığınan 250 bin kişi bulunuyor. Göçmenlerin 
ise bu yılın şubat ayına kadar elde edilen oranda 
sayıları 811 kişi olarak tespit edilmiştir. Irak 
Merkez İstatistik Kurumu’nun paylaştığı oranlara 
göre Irak nüfusunun 39 milyonun üzerinde 
olduğu tahmin ediliyor. Bu rakam sığınmacı 
ve göçmenleri içine almıyor. Ancak Irak'tan 
göçenlerin yüzde 99'u Kürdistan Bölgesi’nde 
yaşamını sürdürmekte. Nitekim yaklaşık 2 
milyon kişi Irak’tan göçmüştür. Bunların 811 bini 
Kürdistan Bölgesi'nde barınıyor. Önümüzdeki 

sayımda millet ve din üzerinde farklılık gösteren 
oluşumların da sayısını ortaya koyacağız. 

Sayımda hile olmayacağının ne gibi bir 
garantisi var? Vatandaş buna ne kadar 

güvenebilir

İlk önce bunu bilmeliyiz, Irak Merkez İstatistik 
Kurumu ve Kürdistan Bölgesi İstatistik Komisyonu 
hiçbir siyasi tarafa bağlı değildir. Her iki taraf 
olarak daha önceki çalışmalarımızdan da yola 
çıkıp şunu ispat ettik ki elde ettiğimiz sayılar ister 
iyi ister kötü, sahadaki gerçekliği yansıtmaktadır. 
Çoğu kez sayıların kötü olduğunu gördük ancak 
yine de olduğu gibi gösterdik ve saklamadık. 
Ben yaklaşık 10 yıldır bu komisyonun başında 
bulunuyorum ve bu süre zarfında hiçbir siyasi 
tarafın bizimle irtibat kurduğunu görmedim ve 
doğrusunu söylemem gerekiyorsa biz de hiçbir 
tarafın işlerimize müdahale etmesine izin vermedik. 
Tabii ki bu elektronik sistemde daha farklı zorluklar 
bulunuyor. Örneğin sayım aletini bir bölgeye 
gönderdiğinizde, ona gösterdiğiniz çerçevede 
abluka sistemini göstermiş ve numaralandırmayı 
da yapmışsınızdır. Bu kişi yani cihazı götürecek kişi 
o bölgede ve çerçevede kaç ailenin bulunduğunu 
ve kaç çocuğa sahip olduklarını biliyor. Sayıları 
girildiğinde ise, şayet birbiriyle uyumlu olmaz ise 
o zaman cihaz onu reddeder. Sayımı bitirdikten 
sonra bütün detaylar ve bilgiler receiver içerisine 
yerleştirilip kilitlenir. O receivera müdahale 
edebilmek için Irak Merkez İstatistik Kurumu'nun 
onayını almak gerektirir. Hiç kimse o cihaza 
müdahale edemez. Öte yandan bir yüksek komite 
kurulacak ki o komite Bağdat'ta kuruldu zaten, 
21 mayısta biz de katılım gösterdik. Bütün ilgili 
makamların temsilcileri orada bulunuyor ve Irak 
Planlama Bakanı’nın başkanlığında gerçekleşecek. 
Benzer bir kurul da Kürdistan Bölgesi'nde Eğitim 
Bakanı gözetiminde oluşacak. 2020 yılında sağlıklı 
bir sayımın gerçekleşmesi için bütün yolları 
deneyeceğiz. Şayet sağlıklı bir sayım gerçekleşmez 
ise Irak'a büyük bir zarar olarak dönecek çünkü 
planlar doğru olmayan bir temel üzerine kurulmuş 
olacak ve buna benzer bir durumda sorumluluk 
kendisine döner. 

IRAK’TA BİR İLK: ELEKTRONİK SAYIM
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Türkmeneli Vakfı Eğitim ve Kültür Merkezi'den 
Telafer'e Eğitim Çıkarması 

Irak Türkmen Cephesi Erbil Yeni İl Başkanı 
Emir İzzet Oldu

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu 
olağan toplantısını 25 Mayıs 2019 tarihinde Irak'ın 
Başkenti Bağdat'ta gerçekleştirdi. Toplantıda Irak'ta 
gerçekleşmesi beklenen yerel seçimlere vurgu yapılarak 
Bağdat, Diyala, Kerkük, Erbil, Musul ve Telafer gibi il ve 
ilçe başkanlıklarında değişiklik kararları onaylandı. 

O tarihin ardından söz konusu il başkanlıklarında devir 
teslimler yapılmaya başladı. Kerkük İl Başkanlığı'nın 
ardından 15 Haziran 2019 tarihinde Erbil'de de devir 
teslim gerçekleşti. 

ITC Erbil İl Başkanlığı binasında düzenlenen bir 
törenle, Eski ITC Erbil İl Başkanı İmdat Bilal görevi yeni 
İl Başkanı Emir İzzet'e teslim etti.  

Törenin ardından Tba, yeni İl Başkanı Emir İzzet'le kısa 
bir söyleşide bulundu. 

İzzet sözlerine, "Irak Türkmen Cephesi bu bölgede asil 
bir kuruluştur. Yıllardır Türkmen milletinin hakları 
için mücadele göstermekte. Cephe’nin amacı Türkmen 
milletinin varlığı ve kültürüne sahip çıkmaktır. Ben de 
aynı Irak Türkmen Cephesi gibi düşünüyorum ve bu 
hedefler benim de hedefimdir." şeklinde değerlendirme 
yaparak başladı.

Yeni ITC Erbil İl Başkanı, "Burada bulunan eski 
arkadaşlar çalışmaları kusursuz bir şekilde yapmışlar. 

Ama şimdi durum eskisinden farklı. 
Eskiden çalışmaların önünde engeller 
vardı ama çok şükür şimdi engeller 
kalktı ya da çok aza indi." dedi.

Emir İzzet, "Elimizde bulunan 
imkanlar dahilinde ben ve idare 
heyetindeki arkadaşlarım Irak 
Türkmen Cephesi’ni eskisi gibi 
güçlendirmeyi amaçlıyoruz. 
Tekrardan bütün Türkmen milletinin 
kalbine girmeyi ve millet ile iç içe 
olmayı hedefliyoruz." ifadelerinde 
bulundu.  

İl Başkanı İzzet, "Cephe olarak şimdi 
farklı bir konumdayız, Hükümete 
iştirak ettik ve hedeflerimizden biri 
de bu zaten, bölgesel hükümete girip kendimizi ispat 
etmek istiyoruz. İnşallah sizlerin ve arkadaşlarımızın 
yardımıyla başaracağız." vurgusunda bulundu. 

Emir İzzet Kimdir? 

Emir İzzet Abdullah El-Safar

17 Ekim 1966 yılında Erbil Teyrava Mahallesi’nde 
doğdu.

Lise eğitimini tamamladıktan sonra Irak Askeri 
Fakültesi’ne girdi ve 1988 yılında mezun oldu. 

Irak Ordusu'nda Top Birimleri Komutanlığı yaptı.

1996 yılında Irak Türkmen Cephesi Güvenlik 
Dairesinde Güvenlik Dairesi Başkan Yardımcılığı 
görevine başladı. 

2001 yılında Irak Türkmen Cephesi Güvenlik Dairesi 
Başkanı oldu. 

Bu göreve 2003 yılının şubat ayına kadar devam etti ve o 
dönem hakim olan bölge gücü tarafından tutuklandı. 

Adaletli ve haklı davası uğruna yedi buçuk yıl zindanda 
tutuldu.

Türkmeneli Eğitim ve Kültür Merkezi 
(TEKM), Türkmeneli'nde çalışmalarına hız 
kesmeden devam ediyor.

Türkmeneli Eğitim ve Kültür Merkezi Başkanı 
Hasan Zeynel, Başkan Yardımcısı Selçuk Bacalan ve 
Türkmen Eğitim Merkezi Müdürü Usame Kemali 
eğitim ve kültür çalışması kapsamında Telafer'e 
ziyaret düzenledi. 

Eğitim heyeti,  Irak Türkmen Cephesi (ITC) Telafer  
İl Başkanı Abdulgani Efendioğlu tarafından kabul 
edildi.

Heyet ITC bürosunda Telafer İl Eğitim Müdürü 
Muhammed İbrahim Saad ve Telafer eğitim 
heyetiyle toplantı düzenledi.

Toplantıda Telafer'in eğitim sorunları başta olmak 
üzere 2019-2020 yılı eğitim-öğretim yılına hazırlık 
olarak ders kitaplarının tedarik edilmesi konusu 
ele alındı ayrıca  iki yeni anaokulunun açılması için 
çalışmalara start verildi.
  
Telafer'deki görüşmelerin ardından Mahalebiye'ye 

geçen heyet, eğitimciler ile bir araya geldi. 
Mahalebiye'de yapılan görüşmelerde bir Türkmen 
okulu ve bir anaokulun açılması konusunda 
anlaşma sağlandığı bildirildi.

Heyetin bir sonraki durağı Musul'un Reşidiye 
bölgesi oldu. ITC Musul İl Sorumlusu Lokman 
Necim'e, yeni görevine atanmasından dolayı 
tebrik ziyareti gerçekleştirildi. Heyet ayrıca 
Türkmen Reşidiye Okulu'na ziyarette bulunarak 
sonrasında Kardeşlik Ocağı Başkanı Gürsel 

Efendioğlu ile bir araya geldi.
 
Erbil Ziyareti

Eğitim heyeti  Erbil'de ITC Yürütme Kurulu üyesi 
Aydın Maruf, ITC İl Sorumlusu Emir İzzet ve Erbil 
Eğitim Bakanı Müsteşarı Fahrettin Bahattin ile 
görüşme gerçekleştirdi. 
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Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) 
Parlamentosu, Neçirvan Barzani’yi bölge 
başkanı olarak seçti.IKBY Başkanı Neçirvan 
Barzani için Erbil’de çok sayıda siyasinin 

katılım gösterdiği yemin töreni düzenlendi.
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani için 10 
Haziran’da Saad Abdullah Konferans 
Salonu’nda düzenlenen tören, yurt içinden 
ve yurt dışından bin 200 davetlinin 
katılımıyla gerçekleştirildi.

Törene Bağdat merkezi hükümetinden Irak 
Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Parlamento 
Başkanı Muhammed Halbusi, Ulusal Hikmet 
Koalisyonu lideri Ammar el-Hekim, Irak 
Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi 
ve çok sayıda siyasi yetkili katılım gösterdi.

Türkiye’den ise Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu törene katılan isim oldu.

Çavuşoğlu, törene katılmak üzere geldiği 
Erbil’de önce Neçirvan Barzani, daha 
sonrasın da ise Mesrur Barzani, Mesut 
Barzani, Cumhurbaşkanı Berhem Salih 
ve ITC Başkanı Erşet Salihi ile görüşme 
gerçekleştirdi.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adayı 
Neçirvan Barzani, IKBY Parlamentosu’nda 
düzenlenen ve 81 milletvekilinin hazır 
bulunduğu olağan oturumda, 68 oy alarak 
Bölge başkanı seçilmişti.

IKBY Yeni Başkanı Neçirvan 
Barzani

Maruf: Bir bakanlıktan daha fazlasını 
istiyoruz

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) 
Parlamento seçimlerinin üzerinden 9 ay 
geçmesinden sonra, parlamento 11 Haziran 2019’da 
gerçekleştirdiği oturumda seçimlerde 45 sandalye 
kazanan KDP’nin adayı olan Mesrur Barzani’yi yeni 
hükümet kabinesini oluşturmak için seçti.

Aynı tarihte IKBY Başkanı Neçirvar Barzani 
tarafından Mesrur Barzani’ye 30 gün içerisinde 
kabineyi kurup parlamentoya sunmak için teklif 
sunuldu.

Ancak kurulacak olan yeni hükümet hakkında 
gündemden düşmeyen soru, Türkmenlerin bu 
hükümet kabinesine iştirak edip etmeyeceğidir.

Bu konu hakkında Tba’nın sorularını yanıtlayan 
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu 
Üyesi ve IKBY Milletvekili Aydın Maruf, 
“Yakında Türkmenleri de ziyaret edecekler. 
Bizim de talebimiz Türkmenlere bir bakanlıktan 
daha fazlasının verilmesidir.” dedi.

Milletvekili Aydın Maruf, “Biz hükümetin yakın 
zamanda kurulmasını umuyoruz.” diyerek, 
“Kurulacak hükümetin geniş kapsamlı olması ve 
palamentoda iştirak eden tüm tarafların katılmasını 
daha faydalı buluyoruz.” şeklinde açıklama yaptı. 

Ayrıca Maruf, “İkinci aşamada da siyasi partilerle 
yapılacak görüşmeler den sonra, Türkmen ve 
Hristiyanlarla da görüşme yapılacaktır, özellikle 
Türkmenlerle. Türkmenler geçmişte bölgede aktif 
bir rol oynamıştır. Özellikle son dönemlerde de 
aynı şekilde olmuştur. Bunu da hiç kimseye taraf 
olmadan yapmışlardır.” dedi.

Hükümete katılma konusunda kararlı olduklarını 
belirten ITC Yürütme Kurulu Üyesi, “Bugün 
hükümete katılmakta kararlıyız. Zaten 
parlamentoda sandalyemiz var. Bölge başkanlığına 
destek verdik. Kurulacak olan yeni hükümetin 
başbakan adaylığına destek olduk. Yani Türkmenler 

hiçbir tarafla anlaşması olmadan, hiçbir menfaati 
olmadan bu siyasi istikrara destek oluyor.” şeklinde 
açıklama yaptı.

Hükümeti kurmakla mükellef olan tarafın yakında 
Türkmenleri de ziyaret edeceklerini söyleyen Maruf, 
“Bizim de talebimiz Türkmenlere bir bakanlıktan 

daha fazlasının verilmesidir. Bizim temennimiz 
budur ki Türkmenler başbakan yardımcısı 
görevinde, bölge başkanı yardımcılığı görevinde 
yer alsın. Ama maalesef bazen buradaki şartlar bu 
istekleri engelliyor.” dedi. 

Ayrıca Milletvekili Maruf, “Bizim amacımız 
Türkmenlerin sadece katılımı değil onun yanı 
sıra bu hükümet oluşumunda ortak olmasıdır. 
Bizim öngörümüze göre Türkmenler bu seferki 
hükümete daha aktif bir şekilde katılacak. Biz 
Türkmenlerin hem bakanlıkta hem bölge başkanı 
veya başbakanlıkta yer alacağını tahmin ediyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

Aydın Maruf konuşmasının sonunda ITC’nin 
bölgedeki rolü ve öneminden bahsederek, “Irak 
Türkmen Cephesi’nin varlığı burada önemlidir. 
Cephe, her zaman dengeyi sağlayan bir kurum 
olmuştur. Bundan sonrada bu şekilde siyasetimizi 
südüreceğiz. Türkmen milletinin menfaati nerede 
olursa Irak Türkmen Cephesi de oradadır.” şeklinde 
değerlendirmede bulundu.
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Dünya genelinde belkide günlük olarak 
yüzlerce hatta binlerce kitap okurlarla buluşuyor 
ancak dünyada ve özellikle de Irak'ta insan ve 
insanlık üzerine kitap yazan yazarların sayısı bir 
hayli az. 

İnsan, insan olmak, insanlık gibi kavramlar 
veya materyaller Irak ve Ortadoğu toplumu için 
bir ihtiyaç haline gelmiş durumda. Çünkü bu 
bölgelerde insan, kendi değerinin önemli bir 
oranını kaybetmiş vaziyette. 

Erbil'de yaşayan Muhammet Cevdet adlı Türkmen 
akademisyen ve yazar birkaç kitap yazıp okurlarıyla 
buluşturmayı başardı ve önemli bir kesimin ilgisini 
de çekti.

Türkmen yazarın son kitabı ise Türkçe ve Kürtçe 
iki dilde basıldı. “İnsan Olma Sanatı” adını 
taşıyan kitap Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu 
tarafından önemli bir eser olarak nitelendirildi.  
Tba, okurları için kitap hakkında daha çok bilgi 
almak adına Türkmen Yazar ve Akademisyen 
Muhammet Cevdet ile bir röportaj gerçekleştirdi. 

Bu kitabı yazma nedeniniz neydi? Bu 
kitap yoluyla vermek istediğiniz mesaj 

nedir?

Aslında muhtemelen bu kitabı ve bu konuyu 
ele almak için belkide bir sürü neden var. 
Nitekim en önemli sebep ise, baktığımızda bizim 
toplumumuz içerisinde insana yeteri kadar 
önem verilmeyişi. Özellikle de düşünce ve bakış 
açısından. Toplumumuzda ve bütün dünya 
genelinde çok sıradan ve basit bir mesele yüzünden 
bir insanın kurban edildiğini görüyoruz ya da 
çok basit sıradan şeyler için intihar girişiminde 
bulunulup kendilerini ateşe vererek hayatlarını 
sonlandıranlara şahit oluyoruz. Çünkü biz her şeyi 
tanıyıp insanı yani kendimizi tanımıyorsak, her 
şeyi önemseyip kendimizi önemli bulmuyorsak 
ve insana büyük bir varlık olarak bakmıyor, 
yaklaşmıyorsak, sonunda insan kaybeder ve insanı 
bu tür düşüncelerimize kurban etmeye devam 
ederiz. Kitabı yazmamdaki ilk sebeplerden biri 
buydu.  

Bu kitapta, “neden insan kendi değerini 
kaybetmiş veya bir diğer değişle neden insan 
değersizleştiriliyor” noktasına temas etmek istedim. 
Bu kitapta insanın yitirdiği değeri tekrar insana 
nasıl geri verebiliriz konusunda yoğunlaştım. 
Devamlı tekrarladığım bir söz var, "İnsan her türlü 
sanatı bilip, insan olma sanatını bilmiyorsa, o vakit 
cansız bir bedene benzer.", yani demek istediğim 
insan olma sanatı bütün sanatların ruhudur. Bir 
sanatın kemale ermesi için, yanında insanoğlunun 
olması gerekir. Yani her insanın biraz sanatçı 
olduğunu söyleyebiliriz. Ancak her sanatçı insancıl 
ve insan dostu olmayabilir. 

İnsan olmak ve insan olmak metotları her insanın 
üzerine vazifedir. Ben kendi insanımıza baktığım 
zaman, inanç ve ideolojinin onları kendi halkasının 
içerisine hapsettiğini görüyorum. Şu anda bizim 
dünya üzerinde gördüklerimiz inanç ve ideolojinin 
ürünüdür. Esasen inanç, din veya ideoloji aslında 
insan hayatına hizmet için vardır ancak insanoğlu 
onun simasını değiştirmiş ve kendini din ve 
ideolojiye kurban etmiştir. Nitekim din ve ideoloji 
insanoğlu için bedel ödemek adına gelmiştir, insana 
bedel ödetmek için değil. 

Peki neden son kitabınızı iki dilde 
bastırdınız?

Öncelikle her şeyden önce bunu belirtmem 
gerekiyor. Ben Türkmen milliyetine mensubum. 
Vatani, milli ve ahlaki açıdan da kendi milletime 
bir hizmet sunmak istedim. Benim Kürtçe basılmış 
5 kitabım var. Ancak son kitabımın Türk dilli 
okuyabilen insanların da okuyup anlaması adına 
Türkçe'ye de çevirilmesini istedim ve onların 
da yararlanmasını arzuladım. Ben Kürdistan'da 
bu materyaller üzerine konuşan ilk kişiyim ve 
bu materyalleri Kürdistan Edebiyatına sokan da 
ben oldum. Bu hususta onlarca yazım "Hawler" 
gazetesinde yayımlandı.  

Bu kitap insan olmak üzerine yazdığım ilk kitap 
değil.  2016 yılında İnsan Olma Felsefesi üzerine 
de bir kitap yayımladım. O kitap kısa bir süre 
içerisinde çarşıda tükendi. Nitekim son kitabım 
yani İnsan Oma Sanatı, İnsan Olma Felsefesi 
kitabımın devamı niteliğindedir. Bu konu hakkında 
uzun seneler çalıştım ve sayısız seminer sundum. 

Gazeteniz yoluyla, son kitabımın basılması 
hususunda bize büyük bir desteği olan Sn. Aydın 
Maruf 'a teşekkür etmek istiyorum. Bizimle ilgilendi 
ve yoruldu, sağolsun. 

İnsan Hakları Komisyonu'nun  
bu kitabınıza özel bir önem 

verildiğini bildirdiniz. Bunu neye 
dayandırıyorsunuz?

Açıkçası ben birkaç kez ziyaretlerine gittim ve 

komisyonun başkanı ve genel müdürüyle bir araya 
geldik konuları anlatmaya çalıştım ve izah ettim. 
Onlar da benim yazılarımı yakından takip ediyorlar 
ve destek oluyorlar. 

Komisyonun Genel Müdürü bana şöyle demişti, 
"İnsan Hakları Komisyonu olarak bu konulara 
önem vermemiz bir görevdir. Senin vurguladığın 
mesaj bizim ilerlediğimiz yol haritasıyla paralellik 
gösteriyor.". 

Kitap basıldıktan sonra komisyon kendi binasında 
kitap için bir tanıtım düzenledi ve şahsıma teşekkür 
ilettiler. Bu benim için önemli bir olaydı ve gurur 
duyuyorum. Hükümete bağlı önemli bir kurumun 
benim kitabımı desteklemesi ve önemsemesi başlı 
başına benim açımdan çok önemliydi. Bu nedenle 
buradan onlara da teşekkür ediyorum. 

Ben bu süreçte size de teşekkür etmek istiyorum 
ve bana destek olan herkese de teşekkür ediyorum. 
Çünkü insan sevgisinin yayılması için destek 
sundunuz. Biz insan olmanın bir ölçüt olmasını 
istiyoruz, din, ideoloji veya herhangi bir partinin 
değil, ki insana özünü bunlar kaybettiriyor. 

Ben daha önce bir hususa değinmiştim ki içerisinde 
şunu vurguluyordum; "Ben insancılım, o zaman 
iman sahibiyim.". Burada şunu anlatmaya çalıştım; 
her insancıl, iman sahibidir ama her imanlı 
insancıl değildir. İnsan olmak din ve ideolojinin 
üzerindedir. Peygamberlerin tümüne baktığımız 
zaman henüz peygamberlik makamına varmadan 
insanlarmış ve halk arasında saygınlıkları 
bulunuyordu, sonra peygamber oldular. Önce 
insanlarmış, insan oldukları için diğer insanların 
güvenini kazanmışlardır. Bu nedenle benim için 
insan olmak esastır, özdür. Ben inanıyorum ki, bu 
kitabımın diğer dillere de çevirildiği takdirde büyük 
bir etkisi olacak. Umarım herhangi bir yoldan 
bu kitabımız hakkında Türkiye'de de seminerler 
düzenleyip içeriğini anlatabilecek bir fırsat 
yakalayabiliriz. 

İnsan Olma Sanatı-Yeni Kitap 
Çıktı
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Osmanlı İmparatorluğu'nun o 
dönemin vilayeti olan ve günümüz Irak’ın 
başkenti Bağdat olarak tanınan bölgede 
tarih Nisan 1869’u gösteriyordu. Mithat 
Paşa Avrupa’dan Bağdat’a Takiyüddin 
Paşanın yerine vali olarak atanır.

Bağdat vilayetine Avrupa’dan gelen 
Mithat Paşa’nın asıl görevi bölgede bazı 
reformların yapılmasıydı.

Ilımlı politikasıyla bilinen Mithat Paşa'nın 
Arapça diline ve Arap fıkıhına ileri 
derecede hakim olmasının nedeni ise 
Şeyhülislam olarak bilinen Arif Bek adlı 
hocasıdır.

Avrupa’yı gezen ve oradaki düzeni iyi 
bir şekilde analiz eden Vali Mithat Paşa, 
Bağdat’ta uygulamak üzere birtakım 
reformlar gerçekleştirmiştir.

Reformlar

-Zalimlerin haddini bildirmek, 
mazlumların yanında olmak

-Büyük oranda ihmal edilmiş arsaları 
tarım arazisine çevirmek

-Bağdat ve Basra arasında Dicle-Fırat 
vapurlarının hizmete sokulması

- Fırat Nehri'nin temizlenmesi

- Bağdat'ta Emniyet Sandığı, hastane ve 
ıslahhane kurulması

- Memleket bahçesi, pirinç temizleme 
fabrikası açılması; çeşme bulunmayan 
Bağdat'ta buharla çalışan tulumbalar 
oluşturulması

- Kazımiye'de 70 yıl hizmet görecek 
7 kilometrelik atlı tramvay işletmesi 
kurulması

- Askeri elbise ve ekmek yapımı için 
makine alınması

- Basra ''kasabasının'' Şatt-ül Arap sahiline 
taşınması

- Nasıriye ''kasabasının'' kuruluşu, Kuveyt 
''kasabasının'' Basra'ya katılarak Osmanlı 
Devleti'ne bağlanması

- Baraj, askeri ve sivil okul, yol, park, 
sosyal hizmet merkezleri, doku fabrikası, 
Kazımiye Tramvayı, günümüzde El-
Mustansiriye Üniversitesi'nin yer aldığı 
Mustansiriye kenti gibi birçok önemli işleri 
yapmayı başardı.

-Büyük çapta reformları başarıyla 

tamamlayan Paşa, bu reformları bölgeye 
ve vilayete bildirmek için, aynı zamanda 
kanun ve Merkez İmparatorluktan gelen 
fermanları halkla paylaşmak için bir gazete 
çıkarma ihtiyacı olduğunu farketti. Paşa, 
Fransa ziyareti dönüşünde Bağdat'a bir 
gelişmiş matbaa ve teknisyeni ile döner.

Çıkış Tarihi 15 Haziran 1869

Mithat Paşa, Avrupa’dan dönerken 
Bağdat’a çok gelişmiş bir matbaa getirir. 
15 Haziran 1869 tarihinde Zevra Gazetesi 
kurulur. Gazetenin kuruluşu, Irak’ın basın 
tarihinde bir başlangıç noktası olurken, 
günümüze kadar bugün kutlanmaktadır.

Gazetenin Yayın Yönetmeni Ahmet Mithat 
Efendi

Zevra Gazetesi'nin ilk yayın yönetmenlik 
görevini Ahmet Mithat Efendi üstlenirken, 
gazetenin ilk sayısında Mithat Paşa’nn 
Avrupa gezisinden edindiği izlenimi ve 
Bağdat ahalisine hitabeti yayımlanır.

Haftada Bir Kez Salı Günleri Yayımlanır

Bağdat Vilayet Matbaası’nda Salı günleri 
basılan gazetenin 2 sayfası Arapça diğer 
2’si ise Türkçe dilinden oluşmaktaydı. 
Gazetenin temel amacı, bölge halkını dış 
ve iç havadislerden haberdar etmek ve 
vilayette yapılan reformları kamuoyuna 
bildirmekti.

1869-1917 Kesintisiz Yayın

1869-1917 yılları arası 48 yıl boyunca 
kesintisiz olarak yayınlanarak tam 2607 
sayı yayımlanmış olan Zevra Gazetesi'nin, 
1917 yılında İngilizlerin işgali sonucu 
yayımına son verilmiş.

Irak’ın tarihinde ilk gazete olan Zevra 
Gazetesi'nin yayım tarihi olan 15 Haziran, 
her sene Basın Bayramı olarak kutlanılır.

Mithat Paşa'nın Zevra Gazetesi 
Irak Basınının Başlangıcı
Bağdat Valisi Mithat Paşa
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Ataerkil Ortadoğu’da kadına 
genel olarak fikir ve kuvvet 
açısından her zaman zayıf olarak 
bakılır ve toplumun esasında 
gerekli rolü oynayamamıştır 
ki bunun yegane sorumlusu 
erkektir.  Yani genel olarak 
kadındaki cevher niteliğindeki 
yetenekler, erkek tarafından ilgi 
çekici bulunmamış ve başka bir 
deyişle, erkek takımı kadının 
yeteneklerini gerekli bir şekilde 
toplumda kullanamamıştır. Bu 
sebeplerden ötürü Ortadoğu 
toplumları, arka çift tekerleği 
patlamış otomobile benzer ve 
her zaman sürünerek ilerler. 

Şahsım olarak gündelik hayatta 
birçok kadına şiddet vakalarına 
şahit olmuşumdur, elbette 
yapılan şiddet eyleminin 
seviyesi ve boyutu farklı olabilir, 
fakat esas olarak şiddete 
meyilli erkek, toplumun sakat 
değerlerini taşımakta olup 
şiddet uyguladığı zaman, 
hemen boyutu düşünülmeli ve 
bu kişinin aslında potansiyel 
bir suçlu olduğu ve daha da 
yüksek dozajlı şiddet olaylarına 
hazırlıklı olduğu 
bilinmelidir. 

İlk örnek: 
Küçük Dlin 
ve Pedofili 
hastalığı

İşim gereği 
gündelik 
olarak çok 
sayıda haber 
okuyorum. 
Fakat 
bu sefer 
okuduğum haberin 
feci tarafı ve 
duygularımın alt-üst olmasının 
sebebi, 10 yaşında küçük bir 
kıza tecavüz etmeye kalkışmak 
ve tepki vermesi karşısında 
onu öldürme haberi oldu. 
Olayın diğer bir hazin yanı 
ise bu saldırının bayram günü 
gerçekleşmesi. Cani böylelikle, 
Küçük Dlin'i kana bulayarak 
ailesinin hayatını kararttı. 
Aslında hiçbir günahı yoktu 
ve tek amacı, mahallelilerle 
bayramlaşmak ve bu güzel 
günü onlarla paylaşmaktı. Fakat 
caniler, 10 yaşındaki küçük bir 
kızın gözlerindeki hayat ışığını 
söndürüp hayatına son verdiler. 

Diğer taraftan toplumun 
Pedofili boyutu seviye olarak çok 
tehlikeli bir hal almış durumda 
ve en kısa sürede bu durumun 
bir hal çaresi bulunmalı. Çoğu 
sefer toplumun içerisinde 
şaka olarak karşı tarafa saldırı 
amaçlı pedofili hastalığı 
kullanılıyor, yani maksadını 
aşan amaçlar için  ağıza alınıyor.
Tehlikeli mertebelere ulaşan bu 
hastalığın aslında gün be gün 
daha ileri seviyelere vardığını 
görüyoruz. Aslında küçük 
Dlin'in yaşadığı da pedofili 
ve kadına karşı şiddet olayını 
kapsıyor ayrıca bu iki hastalığın 
kurbanı olmuş durumda. 

İkinci örnek: Toplumda trafik 
terörü ve kadın şoförlere karşı 
şiddet

Geçen cuma günü babamların 
evine doğru gitmek üzere 
yola çıktık o gün eşim şoför 
koltuğundaydı. Erbil'in İskan 
semtinde trafik kırmızı ışık 
olduğu zaman normal olarak 
durduk. Trafik ışığının yeşil 
olmasına 15 saniye kala, arkada 
bekleyen bir araba kornaya 
basmaya başladı, ben yan tarafta 
yayılarak oturduğum için beni 
görmedi ve eşimi gördü, buna 
binayen korna çalmaya devam 
etti. Hedefi bir kadın şoförü 
stres altına alarak alaylı bir tavır 
sergilemek olduğu besbelliydi. 
Bu davranışından sonra eşime, 
''Yeşil ışık yanana kadar hareket 
etme.'' dedim.
 
Yeşil ışığın yanmasıyla birlikte 
biz hareket etmeye başladık 
fakat arkadaki şoför insanlık dışı 
bir hareket yaparak yanımıza 
geldi ve arabanın direksiyonunu 
üzerimize doğru çevirdi, 

kısacası korkunç 
bir kazadan kıl 
payı kurtulduk. 
O andan sonra 
hemen hızlı bir 
şekilde kalktım 
ve camı indirerek 
ona durmasını 
söyledim, ama 
beni bir anda görür 
görmez hemen 
rengi değişti ve 
hızlı bir şekilde 
yanımızdan 
uzaklaştı. Burada 
ışık tutmak 

istediğim konu aslında 
toplumumuzun günümüze 
kadar kadınların şoförlük 
yapabileceğini sindirememesi 
ve açık bir şekilde her zaman 
kadın şoförlere karşı şiddet 
eylemelerinde hazırlıklı 
olmamız. 

Eğer o olayda arkadaki şoför 
benim kullandığımı görseydi 
eminim ki bu tür bir girişimde 
bulunamazdı, ama bir kadın 
olduğunu görünce hemen 
tırnaklarını gösterip şiddet 
uygulamaya başladı. Aslinda 
bu örnek, toplum olarak genel 
kültür ve özellikle de trafik 
kültürü bakımından sıfırın da 
altında olduğumuzu gösteriyor.

Genel olarak toplumumuzun 
bazı konuları acil bir 
şekilde sindirmesi lazım 
ve kabullenmesi gerekiyor. 
Bunlardan birisi de kadınların 
şoförlük yapma konusu. 
Toplumsal bilincimizde ataerkil 
sistemin davranış tarzlarını 
kafalardan silip süpürmeliyiz. 
Hepsinden daha önemlisi, 
karşındakine ruhsal açıdan 
hiçbir şekilde eziyet etme 
hakkının olmadığı bilincinde 
olmalıyız.

Kadına karşı şiddet: Gerçek 
ve acı verici iki örnek 
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Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) 
Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, IKBY Başkanı 
Neçirvan Barzani’nin yemin töreninin ardında 
Tba’ya konuştu.

“Sayın Neçirvan Barzani Kürdistan Bölgesi Başkanı 
olarak seçildi ve yemin etti.” diyen Dizayi,  “Bütün 
Kürdistan halkı Kürt, Türkmen, Arap ve bütün din 
ve mezhepler için bir başlangıç olacak.” ifadelerinde 
bulundu.

Dizayi, “Hem bölgenin istikrarı, hem de refahı ve 
işbirliği için de aynı şekilde. Zaten Sayın Neçirvan 
Barzani’nin başbakan olarak uzun bir tecrübesi var 
son yirmi yıldır. Siyasi tecrübesi 30 yıldan fazladır. 
Umarım ki bundan sonra uluslararası ilişkileri ve 
halk arasındaki ilişkileri iyi bir şekilde kullanacak. 
Bölgenin istikrar ve refahı daha fazla sağlanacak.” 
diye konuştu.

Dizayi, Neçirvan Barzani’nin yapacaklarına 
değinerek, “Zannediyorum ki kendi düşüncesi 
ülkenin gelişmesi ve bütün insanların hak ve 

hukuka kavuşması için bir çabası olacak. Ve tabii 
ki Bağdat ile ilişkileri, komşu ülkelerle ilişkileri en 
güzel seviyeye getirmek gerekiyor.” ifadelerinde 
bulundu.

Tba’nın “Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile 
Neçirvan Barzani bugün törende yan yanaydılar, bu 
IKBY ve Türkiye arasındaki ilişkiler bakımından 
nasıl bir mesajdır?” sorusunu şu şekilde yanıtladı:

“Bizim Türkiye ile resmi 
ilişkilerimiz 1991’den beri başladı. 
Tabii ki rahmetli Turgut Özal 
dönemi farklı bir dönemdi Irak’ın 
çok sayıda uluslararası ambargosu 
vardı. 2003’ten sonra farklı bir 
ortam başladı. Irak Anayasası, 
Kürdistan Federal Bölgesini tanıdı 
ve Ak Parti ile 2003’ten sonra ciddi 
ilişkilerimiz oldu. Bu ilişkiler ara 
sıra sıkıntılar yaşadı. Diplomatik 
ilişkiler, bunlar çok normal. Sayın 
Neçirvan Barzani ve Sayın Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
arasında özel ve samimi ilişkiler 
vardır. Her şeye rağmen bu 

ilişkiler devam etti. Törene Sayın Çavuşoğlu 
Bey’in katılması iyiye işarettir. Zanediyorum 
yakın zamanda ilişkiler olacak. Hem ticari hem de 
siyasi ilişkileri geliştirmek için aynı zamanda hem 
kültür hem sanat ve diğer alanlarda ilişkilerimizi 
geliştirmek istiyoruz. Türkiye bölge için önemli bir 
husus, bir ülke ve bir unsur. Zaten bölgede Sayın 
Neçirvan Barzani ve hükümetin politikası, komşu 
ülkelerle ilişkilerimizi en iyi, en güzel ve en samimi 
seviyeye getirmemiz gerekiyor.” 

 Washington ve Tahran arasındaki gerilim 
sürerken İran yakınlarındaki Umman Körfezi'nde 
seyreden 2 petrol tankerine saldırı düzenlendi ve 
Körfez'de tansiyon yükseldi.

Umman Körfezi’nde seyreden “Front Altair” ve 
“Kokuka Courageous” adlı petrol tankerleri 13 
Haziran’da saldırıya uğradıkları gerekçesiyle ABD 
Donanması’na yardım çağrısında bulunmuştu.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Seko 
Hiroşige, Başbakan Abe Şinzo'nun Tahran ziyareti 
sırasında Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin 
Umman Körfezi'nde saldırıya uğramasının ülkenin 
enerji arzını etkilemeyeceğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Elimizdeki 
istihbari bilgilere, saldırıyı düzenlemek için kullanılan 
silahlara ve profesyonelliğe baktığımızda İran'ın 
sorumlu olduğunu görüyoruz." açıklamasında bulundu.

 ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı 
da İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait bir devriye 
botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan 
tankerlerden birinden patlamamış mayınları topladığı 
iddiasına ilişkin görüntüleri yayımlamıştı.

ABD’nin açıklamasının ardından İran Dışişleri Bakanı 
Muhammed Cevad Zarif, Umman Körfezi'ndeki 
petrol tankerlerine saldırılarla ilgili ABD'yi "sabotaj 
diplomasisi" izlemekle suçladı.

Saldırıların failleri olarak "B Takımı" olarak adlandırdığı 
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan 
Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi 
Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i işaret eden Zarif, 
mesajında şu ifadelere yer verdi:

"ABD'nin (saldırıların hemen ardından) gerçekçi 
veya dolaylı kanıtlar sunmadan İran'a karşı iddialarda 
bulunması, B Takımı'nın İran'a karşı Japonya Başbakanı 
Abe Şinzo'nun diplomatik çabalarını da hedef alan 
sabotaj diplomasisine geçtiğini açıkça ortaya koyuyor."

İngiliz Dışişleri Bakanlığı, "İran ordusunun bir kolu 
olan Devrim Muhafızları'nın iki tankere 13 Haziran'da 
saldırdığı neredeyse kesin. Başka hiçbir devlet veya 
devlet dışı aktör bir şekilde sorumlu olamaz." şeklinde 
açıklama yaptı.
Almanya Dışişleri Bakanı Maas ise olaya ilişkin yaptığı 
açıklamada, ABD'nin İran'ın saldırıdan sorumlu 
olduğunun kanıtı olarak gösterdiği videoyu eleştirdi.

Maas açıklamasında "Bu video yeterli değil. Gösterilenin 

ne olduğunu anlayabiliriz ama son karar için bu video 
bana yetmez." ifadelerini kullandı.

Rusya ise olaya ilişkin ABD’nin İran’a karşı 
suçlamalarını saçmalık olarak nitelendirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Umman Körfezi'ndeki 
2 tankere saldırıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın 
İran'ı suçlamasını "saçmalık" şeklinde nitelendirerek, bu 
tür olayların küresel ekonomiyi sarstığını söyledi. 

Peskov, "Bu tür olaylar, gerçekten küresel ekonominin 
temellerini sarsabilecek kapasiteye sahiptir. Bu nedenle 

doğrulanmamış suçlamalar dikkate alınmayabilir." dedi.

Peskov, olayla ilgili inandırıcı bilgilerin ortaya çıkması 
gerektiğini vurgulayarak, "Bu durumda, bazı gizli 
bilgilere atıfta bulunmak saçmadır." ifadelerini kullandı.

Ne yaşandı?
Umman Körfezi'nde seyreden "Front Altair" ve "Kokuka 
Courageous" adlı petrol tankerleri 13 Haziran’da 
saldırıya uğradı. Bunun üzerine, ABD Donanmasından 
yardım istenmişti.

ABD, saldırının ardından, bir savaş gemisini bölgeye 
yönlendirdi.

Japonya Ticaret Bakanlığı, Japonya'ya yük taşıyan 2 
petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya 
uğradığını açıkladı.

Diğer yandan İran devlet televizyonu, iki ham petrol 
taşıyan tankerdeki 44 mürettebatın kurtulduğunu 
duyurdu.

Dizayi: Bölgenin İstikrar ve Refahı 
Daha Fazla Sağlanacak

Umman Körfezi- Washington ve Tahran 
ilişkilerini daha da gerdi

Anadolu Ajansı-Derleme
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Başımdan geçen bir olayı siz değerli 
okurlarla ve vicdan sahibi aklıselim insanlarla 
paylaşmak istiyorum. 

9 Haziran Pazar 2019 tarihinde resmi bir işlem 
için gerekli olan oturum onay belgesi (تأييد 
 almak üzere oturduğum mahallenin (السكن
muhtarına gittim. Daha önce de aynı muhtara 
aynı belgeyi almak için birkaç kez gitmiştim. 

Ev numaramı verip muhtar kağıdı almak 
istediğimi söyledim. İlk önce kabul etti, sonra 
dönüp "Bölge asayişine gitmen gerekiyor. 
Oradan kağıt getirmeden bu belgeyi sana 
veremem." dedi. 

Şaşırmakla birlikte asayişe doğru ilerledim 
ancak ben asayişe daha geçtiğimiz birkaç ay 
önce çağırılmıştım 
zaten. O zaman 
istedikleri tüm 
belgeleri de 
teslim etmiştim. 
Neyse asayişe 
gittim ve beni 4 
numaralı odaya 
yönlendirdiler. 
Durumu anlattım, 
tamam dediler 
ancak evraklarımın 
eksik olduğunu ve 
hepsinden birer 
fotokopi getirmemi 
istediler. Ben de her 
zamanki gibi bütün 
evrakları aracıma 
koymuştum çünkü 
bu gibi durumların 
yaşanacağını tahmin etmek zor olmasa gerek.
 
Neyse kaç kez inip çıktığımı anlatmadan işin 
özüne gelmek istiyorum.

En son bana avuç kadar bir kağıt uzattı ve 
üzerinde "Muhammet Ferit .... adındaki ‘Kürt’ 
vatandaşın yanımızda kayıtlı olduğunu ve 
kendisine gereken belgenin verilmesinde 
herhangi bir sakınca görülmediğini 
bildiriyoruz." yazıyordu. 

Ben de güzel bir dille "Azizim burada Kürt 
yazmışsınız ama ben Türkmenim." dedim. 

Dönüp bana, "Türkmen de Kürt değil mi?" diye 
sordu. Gülümseyerek "Hayır ne alaka." dedim. 
Bunu söylediğimde biraz yüzü kızardı ve üst 
üste kurduğu cümleler şu oldu: "Türkmen 
demek Kürtlerin herhangi aşiretinden biri 
demektir. Tıpkı Hoşnav ve diğerleri gibi." ve 
buna benzer çok sayıda cümle sarfetmeye 
devam etti.
 
Ben dönüp, "Bakınız, benim önceki bütün 
belgelerimde Türkmen yazıyor ve şu anda 
sizden alacağım kağıtta Kürt yazması sizce 
başvurduğum resmi makamca nasıl karşılanır. 
Böyle bir çelişki kabul edilir mi?" dedim.
  
Orada çalışan memurun son cevabı şu oldu; 
"Biz burada bu kağıt üzerine sadece ‘Kürt 
vatandaş’ ya da ‘Arap vatandaş’ yazabiliriz aksi 
durumda senin bu meselenin bizim yanımızda 
çözümü yok.". 

Dönüp asayişteki yetiliye, "Daha önce 
geldiğimde bana bir form verdiniz ve ben 
orada bir sürü etnik milliyet adı gördüm aynı 
zamanda Türkmen de vardı. Ben o formda 
Türkmen boşluğunu işaretledim." dedim.

Zaten dosyam önündeydi ve açtığı zaman 

ilk kağıt benim anlattığım formdu. Baktı ve 
hakikaten benim orada Türkmen şıkkını 
işaretlediğimi gördü. Ancak yine fayda etmedi 
ve dönüp, "Olabilir, orada yazılmış ancak ben 
bu kağıtta yazamam, lütfen gidin muhtarda 
halledin." diyerek konuyu kapattı. 

Muhtara geldim, kağıdı verdim ve daha önce 
kendisinden aldığım eski oturum onayı 
belgelerinden birinin fotokopisini verdim ve 
"Aynen bu şekilde doldurun lütfen." dedim.

Nitekim muhtar yine milliyet kısmında Kürt 
yazdı. "Azizim Türkmen yazın dedim." muhtar 
yüzüme hiç bakmadan "Kürt Türkmen" yazdı 
ve kağıdı bana uzattı. 

Böyle bir şey olur mu? Bir insana iki milliyet 
aynı anda atfedilebilir mi? 

Söyleyince "Türkmeni yalnız yazamam, önce 
Kürt sonra Türkmen"  diye bir cevapta bulundu. 

Şimdi bu mesele kimilerinize 
basit kimilerinize gerçek dışı 
kimilerinize tuhaf gelebilir. Ancak 
ben bir Türkmen olarak ve bir 
gazeteci olarak bunu dile getirmeyi 
çok önemli buldum. 

Konu IKBY Parlamentosu İnsan 
Hakları Komisyonu'na Taşındı

Aslında daha önce nüfus 
kartımı da yenilediğimde benzer 
şeyler yaşamıştım. Birkaç 
yere bildirdiğimde pek bir işe 
yaramadığını gördüm. Bu yüzden 
buradan yazmanın daha faydalı 
olabileceğini düşündüm. Bir 
ihtimal bir vicdan sahibi sesimizi 

duyar ve harekete geçer diye. 

Ancak ben yazıyı yayımlamadan olayı 
paylaştığım birkaç arkadaş konuyu Türkmen 
Milletvekili Aydın Maruf'a iletmiş ve kendileri 
beni aradılar, olay hakkında gerekli deyatları 
sorduktan sonra konuyu IKBY Parlamentosu 
İnsan Hakları Komisyonu'na taşıdığını 
ve önümüzdeki günlerde gerekirse beni 
komisyonun önüne çıkaracaklarını bildirdi. 

Ancak şunları da hatırlatmadan geçemem: 

Türkmenlere Parlamentoda 5 kota teşhis 
etmişsiniz peki nasıl Türkmen diye bir millet 
yok? 

Daha önceki hükümet kabinelerinde 
Türkmenlere bakanlık veriliyor, daha ne diye 
Türkmen yok? 

Erbil'de 13 Türkmen okulu var hem de 
devletten izinli, peki nasıl Türkmen yok? 

Bin yılı aşkındır yaşadığımız bu topraklarda 
bugün böyle bir muameleyi görmek kadar acı 
bir şey olabilir mi?

Bu yüzden buradan sesimizi duyan herkese 
sesleniyorum, bilinçli veya bilinçsiz bir 
şekilde olsun, asimilasyon ve bu gibi gereksiz 
baskıların sona ermesi için harekete geçin. 
Gerçekten Türkmen ve diğer milletlerin bu 
bölgede özgürce yaşayacağını iddia ediyorsanız, 
özellikle devlet ve emniyet birimleri içerisinde 
bunu uygulamaya koyun. Geçmişte size yapılan 
zulmü başkalarına yapmanızın hiçbir faydası 
olmayacak. 

NOT: Sözünü ettiğim her iki belgenin fotokopisi 
bende mevcut. Belirttiğim tarihte yaşanan her 
şeyi de ispatlamak artık çok kolay olsa gerek. 

‘Türkmen bir Kürt 
Aşiretidir’

Mehmet F. Erbiloğlu
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İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
mezunu Erbilli Türkmen hekim 
ve Üroloji Uzmanı Profesör 
Doktor Zübeyr Talat, dünya tıp 
tarihinde büyük bir başarıya 
imza attı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 
40 yıldır üroloji uzmanı olarak 
çalışan Prof. Dr. Zübeyr Talat, 
ince bağırsaktan yapay mesane 
geliştirerek üroloji alanında bir 
ilki gerçekleştirdi.

Zübeyr Talat tarafından 
geliştirilen yöntemin bugüne 
kadar mesane kanseri teşhisi 
konulan 40 hastaya uygulandığı 
belirtildi.

Anadolu yöntemi hakkında 
Tba mikrofonuna konuşan 
Talat, ''Bu yöntem, mesanenin 
alınması durumunda örnek 
olarak mesane kanserinde veya 
çalışmayan mesane veya ürolojik 
sıkıntılar durumunda mesanenin 
yerine geçebilecek bir oluşum. 
Bu konuda ne yapabiliriz gibi 
bir arayış içerisindeydik. Zaten 
uzun zamandır yapılan bir 
işlemdi fakat biz daha basit bir 
hale getirdik.” şeklinde açıklama 
yaptı.

Bu tür ameliyatların  8-9 saat 
sürdüğünü belirten  Prof. Dr.  
Zübeyr Talat, “Yapılan eski 
işlemler normal mesaneye de 
benzemiyordu. Biz bunu ince 
bağırsağın son bölümünden yani 
45 cm’lik kısmından bir parça 
alarak yapıyoruz. Bu parçayı açıp 
mesane şekli veriyoruz, daha 
sonra çıkarılmış mesanenin 
yerine koyuyoruz.” dedi.

Yöntemin Tıp Literatüründeki 
Adı: ANADOLU
Prof. Dr.  Zübeyr Talat’ın 
Anadolu ismini verdiği yöntem 
dünya tıp literatürüne girmiş 
durumda. Diğer taraftan 
Zübeyr Talat isim hakkında 
mikrofonumuza şunları söyledi: 

''Aslında bu isim 
mezopotamyaydı, sonra 
mezopotamyanın siyasi bir 
yönünün olduğunu gördük. Ben 
siyasetten uzak birisi olduğum 
için sonuç olarak ‘Anadolu’ adını 
koymayı seçtik ki biliyorsunuz 
Anadolu Türkiye'yi ve Irak'ın 
yarısından fazlasını içine 
alıyor. Ayrıca Suriye ve İran’ı da 
kapsıyor. Dolayısıyla bu ismi 
vermek konusunda karar kıldık.”

Öz Geçmiş

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi’nden 1980 yılında 
mezun oldu ve aynı yıl Üroloji 
uzmanlık eğitimine İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi’nde başladı ve 1987 
yılında tamamladı. 

08.10.1991 tarihinde doçent 
unvanını, 17.03.1998 tarihinde 
profesörlük ünvanını kazandı.

Özellikle Üro-onkoloji 
konusunda ulusal ve uluslararası 
yayınları mevcuttur.

Halen, İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Üroloji 
Anabilim Dalı’nda çalışmalarını 
sürdürmektedir.

Ürolojik Cerrahi Derneği, 
Türk Endoüroloji Derneği ve 
European Urological Association 
(EAU) gibi bilimsel kuruluşlara 
üyeliği mevcut.

Türkmen Doktordan 
Üroloji Alanında 
Bir İlk: Anadolu
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13 Şubat 2019

Haber merkezi 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, ABD ile S-400 ve F-35 gerilimine 
değinerek, "Biz yaptığımıza eminiz ve emin olarak 
yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Türkiye S-400 
savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. 
Biz bu işi bitirdik." dedi ve ABD’ye konuya ilişkin 
net bir yanıt daha vermiş oldu.

Son olarak, Washington'un 
F-35 pilotları eğitimini 
sonlandıracağına dair 
mektubunun ardından Erdoğan, 
Türkiye'nin F-35'lerin sadece 
müşterisi olmadığını, aynı 
zamanda üretim ortağı 
olduğunu
 söyleyerek tepkisini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin F-35’lerin 
teslimine ilişkin açıklamasına değinerek, "Türkiye 
S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, 
almıştır. Biz bu işi bitirdik. (S-400) Uygun fiyatla 
olmanın yanında ortak üretime de geçebilme 
sözünü alarak sözleşmemizi imzaladık. İnşallah 
kısa zamanda da geliyor. Türkiye F-35'lerin 
sadece müşterisi değil, aynı zamanda üretim 
ortağıdır. (F-35 projesi) Başkan Sayın Trump'la ay 
sonu Japonya'da bir arada olacağız, orada zaten 
kendileriyle ayrıca görüşmemiz var. Orada da bu 
konuları inşallah karşılıklı olarak görüşeceğiz.” 

ifadelerinde bulundu.
Washington’un , Türkiye’nin S-400 alımına karşı 
çıkma sebebinin, anlaşmanın ABD Kongresi'nin 
Ağustos 2017'de çıkardığı 
ABD'nin Hasımlarıyla 
Yaptırımlar Yoluyla
 Mücadele Etme Yasası 
(CAATSA) kapsamına 

girdiğini yönündeki iddialarına ilişki Türkiye 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı.
ABD'nin Türkiye'nin kararlığını gördüğünü ve 
Türkiye'yi ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla
 Karşılık Koyma Yasası (CAATSA) yaptırımlarına 
dahil etmeye çalıştığını söyleyen Çavuşoğlu, 
"Yalnız F-35'ler CAATSA yaptırımı içinde değil. 
CAATSA'ya baktığımız zaman, çıkan yasaya, 
F-35'ler yok." dedi.
F-35 pilotlarının eğitimin durdurulmaya 

çalışıldığını, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick 
Shanahan'ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a 
mektup gönderdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Biz 
onlara şunu söylüyoruz, 'Bu çabalarınız beyhude. 
Biz S-400'ü aldık'." şeklinde konuştu.

       Bakan Çavuşoğlu ayrıca Türkiye'nin bağımsız  
             bir devlet olduğunu ve NATO üyesi 
                   müttefikliğinin bulunduğunu hatırlatarak  
                        şöyle dedi:
                           "Evet birçok uluslararası örgütte  
                               üyeyiz. Avrupa Birliği'ne (AB) de 
                              üye olmak için stratejik bir hedef 
                                  koyduk. Zorlukları da 
                                   görüyoruz. Bizim uluslararası  
                                örgütlere üye olmamız ya da  
                                 ülkelerle ikili ilişkileri  
                                      geliştirmemiz, onların bizim 
                               dış politikamızı sorgulamasına 
                              yani bir meşruiyet kazandırmıyor. 
Biz bağımsız bir devletiz. Kararlarımızı kendimiz 
alırız. Bugün S-400 ile ilgili ABD'nin dayatmalarını 
kabul  etmemiz mümkün değil. Esasen Amerika'ya 
biz 'Eğer bu konularda endişeniz varsa gelin ortak 
bir çalışma grubu oluşturalım' dedik. NATO 
da içerisinde olsun. Bunu kabul etmeyip de her 
şartta 'S-400 almayacaksınız' diyen bir ülkenin 
dayatmasını biz kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Biz 
bağımsız bir devletiz, bağımsızlığına önem veren bir 
milletiz.”

Türkiye’den S-400 ve 
F-35 açıklaması

Mesrur Barzani Hükümeti 
Kurma Görevini Resmen Aldı
Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Parla-
mentosu, 11 Haziran’da düzenlenen oturumda oy 
çokluğu ile Mesrur Barzani’yi başbakan adayı olarak 
gösterdi.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, 12 Haziran’da 
hükümeti kurma görevini resmen Kürdistan 
Demokrat Partisi’nin (KDP) başbakan adayı olan 
IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani’ye 
verdi.

IKBY Parlamentosu, 111 vekilden 
97 vekilin katılımıyla düzenlediği 
olağan oturumda, 87 oy alarak yeni 
hükümeti kurmak için Mesrur 
Barzani’yi aday gösterilmişti.

IKBY’nin 9. kabinesini kurmakla 
görevlendirilen Mesrur Barzani’nin 
bir ay içinde hükümeti kurması 
gerekiyor.
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Dünyanın en eski şehirlerinden biridir Erbil. 
İçinde büyük ve farklı medeniyetler barınmış. Hal-
iyle bir önceki medeniyetin bir sonrakine bıraktığı 
gelenek, görenek hatta inanç türleri olmuş. Nitekim 
hangi inanç veya geleneğin hangi milletten kaldığı-
na ilişkin derin ve ciddi bir araştırmaya 
ihtiyaç olduğu açık. 

Tba Gazetesi olarak bundan böyle her 
yeni sayımızda şu anda hiç kul-
lanılmayan veya çok az bir kesim 
tarafından hala inanılan ve devam 
ettirilen gelenek, görenek ve inançların 
birine yer vermeye çalışacağız. 

Bu sayıda Erbil'de ve Irak'ın birçok bölges-
ine de yayılan “korku çıkarma”, halk dil-
inde "Fırçık"tan bahsedeceğiz.  

Erbil'de daha otuz hatta 20 yıl önc-
esine kadar birçok aile çocuklarını 
fırçık ettirmek için bazı yaşlı kadın-
lara götürürlerdi.  Fırçık çıkaran 
bayanlara “Fırçık Bacı” tabiri kul-
lanılırdı.

Geceleri çok ağlayan, en ufak sesten korkup 
yerinden sıçrayan, ateşi çıkan ve buna benzer birçok 
belirtinin ardından çocuklar aile içerisindeki biri 
veya komşu, tanıdık tarafından, ismi geçen, genelde 
yaşlı bir kadına götürür ve "fırçıkının çıkarılması"  
için ricada bulunurdu. 

Şimdiki nesillere ilginç ve tuhaf gelse de o zamanki 
insanların iyi niyeti ve temiz kalplerinin etkisi olsa 
gerek çocuklar ve bazen büyükler de iyileşirdi.
Fırçık’tan anlayan kişi, yerde oturup bacaklarını 
dümdüz uzatır ve çocuğu bacağının üzerinde 
yatırır.  İlk önce iki elinin parmak uçlarıyla çocuğun 

kasık bölgesine yavaşça bastırır.  
Eğer o bölgedeki damar 

sert bir şekilde atıyorsa 
çocuğun korktuğuna 

kanaat getirilir ve 

böylece fırçık egzer-
sizleri başlar. Nitekim 

kasık bölgesine bastırılıp 
üç kez besmele çekilir ve üç 

kez İhlas suresi okunur. Fırçık 
çıkaran kişi, her okunuşta ellerini kasıktan çekip 
yere vurup tekrardan kasıklara bastırır ve bunu üç 
kez tekrarlar. Bunun ardından gereken egzersizlere 
geçilir. Önce sırt üstü yatırılan çocuğun iki eli ve iki 
ayağı aynı anda birbirine değdirilir.  

Daha sonra sağ el sol ayağa, sol el sağ ayağa üçer 
kez değdirilir. Ardından yaşlı nine çocuğun eline ve 
ayağına avuçlarını değdirerek besmele çeker. 

Çocuğun yüzüne besmele çekip üfleyen yaşlı 
nine, hemen ardından sağ elinin şehadet parmağı 

ile çocuğun ağzına ve damak bölümüne 
bastırır. Buna da "boğaz kaldırma" denirdi.

 
En son ise çocuğu başından tutup 

kaldırır besmele çekip işlem son-
landırılırdı. 

Ancak bu işlemin ardından çocuğu 
öpmek yasaktı ta ki uyuyup uyanıncaya 

kadar. 

Hala Erbil'de bazı eski ailelerin bu yön-
temi sürdürdüğü biliniyor nitekim bu 

yöntemin ardından çocuğun korkus-
unun çıkarıldığına ve uyandıktan 

sonra düzeldiğine inanılıyor. 

Söylemek gerekir ki, bu Fırçık uygu-
lamasını  herkes yapamazdı. Her ma-

hallede belli insanlar vardı, örneğin akıllarda 
kalan Fehim Nine vardı, Bahar Teyze Erbil değişiyle 
“Dayze Bahar” vardı. O hem ebelik yapıyor hem de 
çocuklara fırçık yapardı.  

Vücudumuzun sabit bir sıcaklık değeri vardır 
ve yaşayabilmemiz için bu sabit sıcaklığı korumamız 
gerekir.

Sıcak havalarda terleme ile ısı kaybederiz ve aynı 
sıcaklığı korumaya çalışırız. Bu nedenle havaların da 
çok bunaltıcı olduğu şu günlerde vücudun çok fazla sıvı 
kaybetmesi sonucu, bayılma hissi, bulantı, baş dönmesi 
gibi sağlık problemlerin ortaya çıkabileceğinden dolayı 
vatandaşların mutlaka bol bol su içmesi gerekir.

Bol Su İçmeliyiz

Dünya Sağlık Örgütü özellikle kadınların günde en az 
14 bardak su içmelerini önermekte. 

Yaz mevsiminde bebek ve çocuklar sıvı ihtiyaçlarını 
kendileri göremeyecekleri için, aileler bu konuda 
dikkatli olmalıdır. Yaz aylarında yeterli sıvı ihtiyacını 
karşılamak amacı ile suyun yanı sıra; süt, ayran, taze 
sıkılmış meyve suları, limonatalar tercih edilmelidir.

Hafif Yemekler Tercih Edilmeli

Yaz mevsiminde havalar sıcak olduğu için mümkün 
olduğunca yemeklerde yağı az ve katı yağ yerine 
sıvı yağ kullanmaya özen gösterilmesi gerekiyor. 
Kızartmalardan, kavurma tipi yemeklerden, ekmeğe 
yağ sürmekten, mümkün olduğunca kaçınılmalı 
ve buğulama, fırında pişirme, ızgara, haşlama tarzı 

yemekler tercih edilmelidir.

Ana öğünleri meyve ile geçiştirmek çok doğru olmaz. 
Meyvenin ana yemek olarak değil, ara öğünlerde çok 
aşırı kaçmadan ara öğün olarak yenmesi daha doğru 
bir seçim olur. Yazın genellikle sadece karpuz ile 
öğün geçirilmekte ve bu yanlış bir beslenme biçimi 
olmaktadır. Aşırı meyve tüketimi hem kilo almaya hem 
de şeker yüksekliğine yol açar.

Dışarıya Vakitlice Çıkılmalı

Özellikle risk grubundaki insanlar sabah erken saatlerde 
ve akşam saatlerinde dışarıya çıkmalıdır. 11.00-16.00 
arasında, mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamalıdır. Bu 
sebeple işlerinizi erkenden ya da akşam üzeri yapacak 
şekilde ayarlayın ve bu saatlerde vücudunuzu yormayın.

Hafif Kıyafetler Tercih Edilmeli

Sıcak havalarda terinizi emecek kumaşları 
ve açık renkli giysileri tercih etmelisiniz. 
Bu sayede teriniz kolayca emilir ve açık 
renk giysiler güneş ışınlarını çekmez. 
Önemli bir diğer husus ise mutlaka güneş 
gözlüğü kullanma gerekliliğidir. Camları 
güneş ışınlarını geçirmeyen ve kalitesiz 
olmayan bir gözlük mutlaka gözünüzde 
olmalı.

Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen 
gruplar:   

• Yalnız yaşayan 65 yaş ve üzerindeki yaşlılar,
• Dört yaşından küçük çocuklar,
• Bakıma ihtiyacı olanlar,
• Hamileler,
• Açık alanda çalışanlar,
• Aşırı kilolular,
• Kronik hastalığı (şeker hastalığı, kalp-damar 
hastalıkları, beyin-damar hastalıkları, psikolojik 
hastalıklar, kronik solunum sistemi hastalıkları, 
karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları) olanlar
• Sürekli ilaç (özellikle tansiyon düşürücü, idrar 
söktürücü, depresyon ve uyku ilaçları) kullanan kişiler,
• Sokak çocukları ve evsizlerdir.
• Özellikle kronik hastalığı bulunan ve yalnız 
yaşayan yaşlılar en çok risk taşıyan gruptur.

Korku Çıkarma Yöntemi (Fırçık)

Aşırı Sıcaklara Dikkat!..


